Bona nit, amics i amigues Rotaris i parelles. Us agraeixo a tots el meu
nomenament de presidenta, especialment al Domènec i a la Junta. M'ho prenc
com una mostra d'estima i confiança, i desitjo poder contribuir en aquest
projecte comú amb la meva modesta col·laboració. És un honor, però també
una gran responsabilitat perquè tots sabem que aquest càrrec no està exempt
de petits problemes.
Quan el maig de l’any passat em van plantejar la possibilitat de la presidència,
vaig pensar que potser seria un bon moment, que enguany disposaria de més
temps lliure que els anys anteriors. Però ja sabem que "l'home proposa i Déu
disposa" I Déu ha disposat que, a hores d'ara, jo tingui més feina que mai i que
la meva família vagi in crescendo a un ritme vertiginós, ja que he passat de
tenir un sol nét a tenir-ne tres i un quart en camí. O sigui, que de feina no
me'n faltarà. Malgrat tot, procuraré estar a l’altura dels meus predecessors i
m'esforçaré a fer-ho el millor possible. Tinc il·lusió i ganes de treballar pel
club, la societat i la ciutat. Així doncs, espero i desitjo que amb tots aquests
ingredients i la dosi de suport i tranquil·litat que de ben segur m'aportaran els
companys de la Junta, aconseguim elaborar una bona fórmula magistral amb
la qualitat i diversitat que mereix el Rotary en aquesta nova etapa.
No cal dir, que compto amb el suport inestimable del Pere que m'ha animat
molt i que està tan implicat amb el club que fins i tot el grup d'excursionisme li
feia broma dient-li que podria ser el president de Consorteract. Gràcies Pere!
El president de Rotary International, Mark Daniel Maloney, ha proposat que el
LEMA de l'any 2019-20 sigui "Rotary connecta el món" que es basa en dos
objectius prioritaris: unir a les persones i prendre acció.
Així doncs, seguirem les directrius de R.I amb les peculiaritats del nostre club.
Diuen que liderar és parlar amb el cor i dirigir és parlar amb el cap. Crec que
nosaltres som un gran club i que tenim un gran cor. També una ment oberta,
valors i creences molt arrelades que em fan sentir orgullosa de la nostra
entitat, una entitat de la qual vaig entrar a formar part de la mà dels meus
padrins Sebastià i Josep Comerma. Als qui agraeixo que m’introduïssin en
aquest col·lectiu que jo pràcticament desconeixia i en el que he trobat
persones molt interessants i diverses que, d’altra manera, hagués passat per la
vida sense conèixer-les.
Encara recordo el dia que el Baltasar em va posar la medalla, us haig de
confessar que em va sorprendre el protocol, ja que des de l'escola que no me
n'havien posat cap.

En aquests últims anys el Rotary Terrassa, ha sofert una clara evolució, s'ha
professionalitzat. Tenim un alt nivell tecnològic en el tema de comunicacions i
enguany, a través de les xarxes socials, hem arribat a unes 25.000 visites. Això
és mèrit del Santi que és el nostre expert en comunicació. Gràcies Santi
comptem amb tu!
ACTIVITATS
El nostre és un club molt actiu amb moltes activitats consolidades com són: el
concert de Nadal del Jordi, el curs d'art de l'Àngel, les excursions del Santi i la
sortida del 4x4 que organitza el Baltasar i el Ramón també hi col·labora i no
només en aquesta activitat sinó en totes les que el club requereix de la seva
ajuda.
No puc anomenar tots els socis, però tots aporteu el vostre granet de sorra, la
vostra experiència en els camps que millor coneixeu. I és justament aquesta
implicació desinteressada, la vostra força i humanitat, la vostra ètica personal
i el vostre esperit de servei als altres la que fa que el nostre Rotary de Terrassa
sigui el gran club que és.
Intentarem millorar la societat que ens envolta amb les nostres activitats i per
això seguirem amb les visites matinals guiades, buscant ponents ferms i
interessants en la nostra filosofia de vida, continuarem donant suport als
projectes de servei com el premi: Joves per Terrassa, la recollida de joguines
per la Creu Roja... I perseguirem nous objectius.
OBJECTIUS:
-Un Fòrum obert a la ciutat.
-Augmentar el contacte amb el Rotaract Vallés,
-Atorgar un Paul Harris...
-També se m'ha proposat fer un estudi de la història de les farmàcies de
Terrassa i la incorporació de la dona en aquesta professió...
-I Seguint les directrius del nostre governador Guillem Sáez que diu que l’equip
de districte i els clubs hem de funcionar com un tàndem, sempre en moviment
i pedalejant tots en la mateixa direcció, intentarem donar ales a la idea que es
va parlar a l'última reunió de zona d'iniciar un projecte solidari de caire
ecològic de tots els clubs del Vallès i fer-lo extensible a altres clubs.
El cert és que tenim un munt de plans i iniciatives que voldríem poder
materialitzar.

M'agradaria que aquest any l'activitat central del nostre club fos més SOCIAL,
que hi hagués més implicació que l'exclusivament econòmica. Estaria bé donar
més visibilitat al Rotary organitzant algun acte multitudinari que ens permetés
incrementar els fons i així poder col·laborar en formar a persones amb risc
d'exclusió social perquè aprenguin a realitzar tasques que facilitin la seva
reinserció laboral i, en un futur, la seva emancipació econòmica, tinc unes
quantes idees, algunes tenen a veure amb l'àmbit tèxtil, que explicaré primer
a la Junta i si hi ha acord, us les anirem exposant.
I ja que parlem de la Junta, deixeu-me que us avanci que serà una Junta
integrada entre d’altres, per totes les dones rotaries i estarà formada per:
Presidenta electa: Mireia Serra
Secretaria: Mariona Vigués
Past-President i responsable de la Fundació Rotaria: Domènec Ferran
Tresorer: Sebastià Codina
Macer i responsable de joventut: Nuria Escudé
Presidenta: Carme Espí
Al marge de la junta, m’agradaria comptar amb la col·laboració d'un soci
responsable de comunicació i un altre de membresia per fomentar el
creixement dels socis. En el primer cas, tenim el perfil idoni i en el segon, ja el
trobarem, però ja us avanço que qualsevol de vosaltres ho pot fer molt bé.
El nostre deure és implicar-nos en el món en què vivim i ser més solidaris. No
podem conformar-nos en ser simples observadors de les lluites alienes, tenim
una responsabilitat personal, social i generacional que ens obliga a anar més
enllà de rutines superficials. Com bé apuntava el premi Nobel Elie Wiesel:
"Aquest és el deure de la nostra generació en entrar al segle XXI: la solidaritat
amb els febles, els perseguits, els abandonats, els malalts i els desesperats.
Això expressat pel desig de donar un sentit noble i humanitzador a una
comunitat en la qual tots els membres es defineixin a si mateixos, no per la
seva pròpia identitat, sinó per la dels altres".
Amics, aprenem a viure, respectem la vida i oferim esperança de vida.
Moltes gràcies per la vostra atenció i gaudiu molt de les vacances!
Carme

